ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(Έκδοση IGUP: 05072021)
Αυτές οι Πολιτικές Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης παρέχουν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις
για τη χρήση της Τεχνολογίας και των Πληροφοριών της UPS, που λαμβάνονται μέσω της χρήσης της
Τεχνολογίας UPS σύμφωνα με τη Συμφωνία Τεχνολογίας UPS. Αυτές οι Πολιτικές Πληροφοριών και Γενικής
Χρήσης
ενσωματώνονται
με
παραπομπή
στη
Συμφωνία
Τεχνολογίας
UPS,
στο
<https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/UTA.pdf>.
Οι
κεφαλαιοποιημένοι
όροι
που
χρησιμοποιούνται αλλά δεν καθορίζονται σε αυτές τις Πολιτικές Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης, έχουν τις
έννοιες που ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή στα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη της
παρούσας Συμφωνίας.
1

Προσπέλαση και Χρήση Πληροφοριών.
1.1

Γενικοί περιορισμοί στις πληροφορίες.

(a)
Χρήση πληροφοριών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Πληροφορίες (εκτός από τις
Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών και τις Πληροφορίες 3PL) για τους δικούς σας εσωτερικούς σκοπούς. Χωρίς
περιορισμό στα παραπάνω, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για να: (i) υποστηρίξετε
οποιεσδήποτε επιχειρήσεις με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ή υπηρεσιών πληροφοριών
μεταφορών σε τρίτους, (ii) να βοηθήσετε σε διαπραγματεύσεις υπηρεσιών ή τιμών, άμεσα ή έμμεσα, για την
εξασφάλιση υπηρεσιών μεταφοράς ή εφοδιαστικής αλυσίδας από την UPSI ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή (iii)
να συγκρίνετε τις τιμές αποστολής ή τους χρόνους παράδοσης με τις τιμές αποστολής ή τους χρόνους
παράδοσης οποιουδήποτε τρίτου μέρους που δεν είναι μέλος των μερών της UPS. Οι πληροφορίες δεν πρέπει
να μεταβάλλονται και πρέπει να χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους.
(b)
Αποκάλυψη. Δεν επιτρέπεται η αποκάλυψη πληροφοριών εκτός όπως εγκρίνεται
ρητά στην παρούσα Ενότητα 1.1 (β) και 1.2 (β) παρακάτω. Μπορείτε να γνωστοποιήσετε πληροφορίες (εκτός
από τις Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών και τις Πληροφορίες 3PL) στα Σχετιζόμενα με Εσάς Πρόσωπα και
σε Πρόσωπα τα οποία έχουν κάποιο συμφέρον με καλή πίστη στις συγκεκριμένες Πληροφορίες (όπως ο
αποστολέας, ο παραλήπτης ή κάποιος τρίτος πληρωτής), αρκεί να διασφαλίζετε ότι οι Σχετιζόμενοι με Εσάς και
όλα τα Πρόσωπα που είναι παραλήπτες, κατά τη συγκεκριμένη παρούσα φράση, συμφωνούν να χρησιμοποιούν
και να περιορίζουν την πρόσβαση σε Πληροφορίες σύμφωνα με όλους τους περιορισμούς που επιβάλλονται
στην παρούσα Συμφωνία. Έχετε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη των Πληροφοριών από Πρόσωπα
στα οποία έχετε εσείς επιτρέψει την πρόσβαση σε Πληροφορίες. Μπορείτε να αποκαλύψετε ή να ζητήσετε από
την UPS να αποκαλύψει Πληροφορίες σε κάποιον Πάροχο Υπηρεσιών εάν (i) ο εν λόγω Πάροχος Υπηρεσιών
και Εσείς συνήψατε σύμβαση κατονομάζοντας την UPS ως μη συμβαλλόμενο τρίτο δικαιούχο (εάν ο όρος «μη
συμβαλλόμενος δικαιούχος» αναγνωρίζεται από τον νόμο που ισχύει στη Συμφωνία μεταξύ Εσάς και του
Παρόχου Υπηρεσιών) και ο περιορισμός της χρήσης και αποκάλυψης των πληροφοριών από τον εν λόγω
Πάροχο Υπηρεσιών συνάδει με τις Πολιτικές Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης και (ii) ο εν λόγω Πάροχος
Υπηρεσιών έχει εγκριθεί από την UPS γραπτώς. Θα έχετε πλήρη νομική ευθύνη απέναντι στην UPS για
οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις του Παρόχου Υπηρεσιών σας, οι οποίες εάν τελούνταν από Εσάς, θα
παραβίαζαν την παρούσα Συμφωνία.
(c)
Αποποίηση. Χωρίς περιορισμό του γενικού χαρακτήρα οποιωνδήποτε αποποιήσεων
ευθυνών αυτής της Συμφωνίας, η UPS δεν εγγυάται ότι οι Πληροφορίες θα είναι ακριβείς ή ότι η χρήση των
Πληροφοριών θα συνάδει με οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανόνες ή και κανονισμούς,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε νόμων, κανόνων ή κανονισμών που απαιτούν παραστατικά
τιμολόγια ή σχετίζονται με φόρους ΦΠΑ.
1.2

Πρόσθετοι περιορισμοί για τις Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών και τις Πληροφορίες 3PL.

(a)
Περιορισμοί για τις Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών και τις Πληροφορίες 3PL. Εάν
λάβετε πληροφορίες για τον Πάροχο Υπηρεσιών ή Πληροφορίες 3PL, εγγυάστε ότι ο πελάτης της UPS (π.χ. οι
Πελάτες της UPS των Υπηρεσιών 3PL) που σχετίζονται με αυτές τις Πληροφορίες σας εξουσιοδότησαν να
λάβετε τις Πληροφορίες.
(b)
Χρήση, αποκάλυψη και αποθήκευση Πληροφοριών Παρόχου Υπηρεσιών και
Πληροφοριών 3PL. Εσείς, όταν ενεργείτε ως Πάροχος Υπηρεσιών, συμφωνείτε: (i) να χρησιμοποιείτε τις
Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών και τις Πληροφορίες 3PL μόνο για τους εσωτερικούς σκοπούς του πελάτη

1

της UPS που σχετίζονται με αυτές τις Πληροφορίες, (ii) να αποκαλύπτετε τις Πληροφορίες Παρόχου
Υπηρεσιών και τις Πληροφορίες 3PL μόνο στον πελάτη της UPS που σχετίζεται με αυτές τις Πληροφορίες και
στους πελάτες του εν λόγω πελάτη της UPS, (iii) να αποθηκεύετε τις Πληροφορίες του Παρόχου Υπηρεσιών
και τις Πληροφορίες 3PL για κάθε πελάτη της UPS που υποστηρίζετε ξεχωριστά και να μην συγχέετε ή να
συνδυάζετε αυτές τις Πληροφορίες με άλλα δεδομένα, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή και (iv) να έχει
καθιερώσει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών των Πληροφοριών
Παρόχου Υπηρεσιών και Πληροφορίες 3PL από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, μη
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, επεξεργασία ή πρόσβαση. Για λόγους σαφήνειας, αλλά χωρίς εξαντλητική χρήση
όλων των απαγορευμένων χρήσεων, δεν επιτρέπεται σε εσάς (Ι) να συγκρίνετε τις Πληροφορίες του Παρόχου
Υπηρεσιών ή τις Πληροφορίες 3PL που σχετίζονται με οποιονδήποτε πελάτη της UPS ή/και με οποιονδήποτε
πελάτη του πελάτη του UPS μεταξύ αυτών των Προσώπων, για οποιονδήποτε λόγο, (II) να χρησιμοποιείτε τις
Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών ή τις Πληροφορίες 3PL για τον καθορισμό της αρχικής ώρας της
εγγυημένης παράδοσης ή υποβολής της εγγύησης επιστροφής χρημάτων/ εγγύησης υπηρεσιών της UPS (στο
βαθμό που διατίθεται στην τοποθεσία σας ή τη χώρα διαμονής σας), (III) χρησιμοποιήσετε τις Πληροφορίες του
Παρόχου Υπηρεσιών ή τις Πληροφορίες 3PL για να βοηθήσετε, άμεσα ή έμμεσα, σε διαπραγματεύσεις
υπηρεσιών ή τιμών με την UPSI, ή (IV) να αποκτάτε ή αναπτύσσετε κατά τα άλλα υπηρεσίες ή προϊόντα που
χρησιμοποιούν Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών ή Πληροφορίες 3PL (π.χ. υπηρεσίες ανάλυσης
εξυπηρέτησης και οικονομικής απόδοσης). Ως Εξαίρεση από την Ενότητα 1.2 (β)(IV), ο Πελάτης μπορεί να
παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων σε Πελάτες της UPS των Υπηρεσιών 3PL χρησιμοποιώντας τις
Πληροφορίες 3PL που σχετίζονται με τους Πελάτες της UPS των Υπηρεσιών 3PL (π.χ., ένα πίνακα που
αντιπροσωπεύει τις αποστολές των Πελατών της UPS των Υπηρεσιών 3PL με όλους τους μεταφορείς που
καταγράφονται από τον Πελάτη ή που υπολογίζει για έναν Πελάτη της UPS των Υπηρεσιών 3PL τις συνολικές
δαπάνες μεταφοράς για όλους τους μεταφορείς, τις δαπάνες ανά μεταφορέα, τις αποστολές ανά τύπο,
προέλευση ή προορισμό), υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν παραβιάζει οποιαδήποτε άλλη διάταξη της
παρούσας Ενότητας 1.2(β).
(c)
Διαγραφή των Πληροφοριών Παρόχου Υπηρεσιών και των Πληροφοριών 3PL. Πρέπει
να καταστρέψετε τις Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών και τις Πληροφορίες 3PL, όπως αρμόζει, που
σχετίζονται με έναν πελάτη της UPSI στη νωρίτερη περίσταση από τις παρακάτω: (i) Οι υπηρεσίες σας ως
Παρόχου Υπηρεσιών ή παρόχου Υπηρεσιών 3PL στον πελάτη της UPSI περιλαμβάνουν (ii) όλα τα κλειδιά
πρόσβασης για τον πελάτη UPS είναι απενεργοποιημένα ή μη λειτουργικά ή (iii) δεκαπέντε (15) μήνες μετά την
παραλαβή από εσάς των πληροφοριών του παρόχου υπηρεσιών ή των πληροφοριών 3PL.
(d)
Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρείτε αζημίωτους τους
Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε ζημιών που συνέβησαν ή υπέστησαν οι
Δικαιούχοι Αποζημίωσης της UPS, όπως προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, τη γνωστοποίηση και την
παράλειψη διαγραφής των Πληροφοριών του Παρόχου Υπηρεσιών και των Πληροφοριών 3PL, εκτός από
περιπτώσεις που συνάδουν με τους ισχύοντες περιορισμούς βάσει της παρούσας Συμφωνίας,
συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε τέτοιου είδους Πληροφορίες Παρόχου
Υπηρεσιών ή Πληροφορίες 3PL από τρίτους.
(e)
Πληροφορίες σχετικά με την Τιμή 3P/FC. Μπορεί επίσης να λάβετε συγκεκριμένους
όρους τιμολόγησης και χρεώσεις που ισχύουν για έναν λογαριασμό αποστολών της UPS που έχει εκχωρηθεί
από τη UPS σε έναν πελάτη της UPS, εάν έχετε εξουσιοδότηση αποστολής με χρέωση τρίτου ή με ναύλο
πληρωτέο από τον παραλήπτη με χρέωση του λογαριασμού αυτού του πελάτη της UPS από την UPS («Τιμές
3P/FC»). Οι Τιμές 3P/FC είναι Εμπιστευτικές Πληροφορίες της UPS και εσείς συμφωνείτε (i) να μην
χρησιμοποιήσετε τις Τιμές 3P/FC για οποιονδήποτε σκοπό εκτός σχετικά με την αποστολή μέσω της UPSI εκ
μέρους του εν λόγω πελάτη της UPS ή (ii) να γνωστοποιήσετε τις Τιμές 3P/FC σε οποιοδήποτε Πρόσωπο.
(f)
Ψηφιοποιημένες εικόνες υπογραφών. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν
εικόνες ψηφιοποιημένων υπογραφών. Θα αποζημιώσετε, με αποκλειστικά δικά σας έξοδα και δαπάνες και θα
απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων
των Ζημιών που επιβαρύνουν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS και προκύπτουν από ή σχετικά με την
επεξεργασία, χρήση ή διανομή της ψηφιοποιημένης υπογραφής από εσάς ή οποιουδήποτε τμήματός της.
1.3

Περιορισμός συγκεκριμένος για το αρχείο δεδομένων Time in Transit™.

(a)
Πρόσθετοι περιορισμοί. Ως πρόσθετοι περιορισμοί ή πληροφορίες που αποτελούν
αρχείο δεδομένων Time in Transit™ («Αρχεία Δεδομένων TNT») που παρέχεται σε εσάς από την UPS μέσω
των Υπηρεσιών UPS Bulk Data, η UPS σας εκχωρεί δια του παρόντος σε Εσάς και Εσείς αποδέχεστε μία μη
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αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, αορίστου διαρκείας, περιορισμένη άδεια να εγκαταστήσετε, φορτώσετε,
λειτουργήσετε και χρησιμοποιήσετε ένα Αρχείο Δεδομένων ΤΝΤ, όπως και οποιεσδήποτε και όλες τις
βελτιώσεις, ενισχύσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και ενημερώσεις σε αυτό, που παρέχονται σε Εσάς από
την UPS, οι οποίες μπορεί να διατίθενται μόνο για πρόσθετη χρέωση, σε μία μεμονωμένη κεντρική μονάδα
επεξεργασίας που βρίσκεται σε μία διεύθυνση που έχει εγκριθεί γραπτώς από την UPS («Εξουσιοδοτημένη
Τοποθεσία») για τον αποκλειστικό σκοπό του υπολογισμού της κατά προσέγγιση τιμής και του χρόνου
παράδοσης των Παραδιδόμενων Αποστολών και περαιτέρω υπόκεινται στους παρακάτω πρόσθετους
περιορισμούς.
(i)
Συμφωνείτε να διαγράφετε όλα τα αντίγραφα της προηγούμενης έκδοσης
ενός Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ αμέσως μετά την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης. Η αποδοχή και χρήση του
ενημερωμένου Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ θα αποτελεί τη δική σας δήλωση και εγγύηση ότι έχετε διαγράψει όλα
τα προηγούμενα αντίγραφα του Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ.
(ii)
Συμφωνείτε ότι η χρήση ενός Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ και οποιωνδήποτε
στοιχείων του από Εσάς θα προορίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Δεν θα δηλώσετε ή υποδείξετε σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ότι οι κατά προσέγγιση χρόνοι που παράγονται από ένα Αρχείο Δεδομένων ΤΝΤ
αποτελούν εγγυήσεις πραγματικών χρόνων παράδοσης για τις υπηρεσίες αποστολής της UPS. Οποιεσδήποτε
τέτοιες εγγυήσεις ή άλλες διευθετήσεις όσον αφορά στη διακίνηση πακέτων και ζητήματα που σχετίζονται με
αυτήν, διέπονται από τη σύμβαση αποστολής σας με την UPSI, εάν υπάρχει, καθώς και από τους Όρους και
Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσιών της UPS που ισχύουν κατά τον χρόνο της αποστολής.
(iii)
Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε ένα Αρχείο Δεδομένων TNT ή
οποιαδήποτε εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης σε αυτό για σκοπούς δημιουργίας, χρήσης ή παρουσίασης
οποιασδήποτε σύγκρισης μιας υπηρεσίας UPS, του επιπέδου των υπηρεσιών της UPS ή των τιμών για
υπηρεσίες της UPS με τις υπηρεσίες, τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών ή τις τιμές για τις υπηρεσίες οποιουδήποτε
φορέα ή τρίτης εταιρείας εφοδιαστικής αλυσίδας που δεν είναι μέλος της UPSI ή μιας θυγατρικής της UPS,
συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσεων εντός της ίδιας οθόνης, παραθύρου ή προγράμματος περιήγησης και
για συγκρίσεις βάσει αυτόματων κανόνων.
(iv)
Συμφωνείτε ότι δεν θα εκχωρήσετε σε τρίτους, αδειοδοτήσετε, μισθώσετε,
πωλήσετε, δανείσετε, προσφέρετε ή άλλως διανείμετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος ή
ολόκληρο το Αρχείο Δεδομένων ΤΝΤ σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (εκτός από Πάροχο Υπηρεσιών εγκεκριμένο
γραπτώς από την UPS για τη λήψη ενός Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ) και ότι δεν θα εγκαταστήσετε, φορτώσετε,
λειτουργήσετε, τροποποιήσετε ή χρησιμοποιήσετε ένα Αρχείο Δεδομένων ΤΝΤ σε οποιοδήποτε σύστημα
υπολογιστή εκτός εάν βρίσκεται σε Εξουσιοδοτημένη Τοποθεσία. Ο πελάτης θα διατηρεί όλα τα
εξουσιοδοτημένα αντίγραφα ενός Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ σε ασφαλή περιβάλλοντα και θα λάβει όλα τα
εύλογα αναγκαία μέτρα για την προστασία ενός Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ από μη εξουσιοδοτημένη
γνωστοποίηση ή δημοσιοποίηση.
(v)
Συμφωνείτε ότι δεν θα τροποποιήσετε ή μεταβάλετε ένα Αρχείο Δεδομένων
ΤΝΤ ή οποιοδήποτε αντίγραφό του, πλήρως ή μερικώς. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε περισσότερα από
ένα εφεδρικά αντίγραφα ενός Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ, το οποίο αντίγραφο πρέπει να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για την αποκατάσταση ενός Αρχείου Δεδομένων ΤΝΤ στην περίπτωση που το αρχικό Αρχείο
Δεδομένων ΤΝΤ υποστεί ζημιά ή καταστραφεί.
(b)
Επεξηγήσεις. Πρέπει να συμπεριλάβετε την παρακάτω λεζάντα η οποία θα
εμφανίζεται στην αρχική οθόνη οποιασδήποτε εφαρμογής που παρέχει πρόσβαση σε ένα Αρχείο Δεδομένων
ΤΝΤ έτσι ώστε να είναι ορατή σε οποιονδήποτε χρήστη της Εφαρμογής: «Κοινοποίηση: Το αρχείο δεδομένων
του Time in Transit™ της UPS που περιέχεται ή που μπορεί να προσπελαστεί από αυτό το πρόγραμμα
λογισμικού αποτελεί ιδιοκτησία της UPS και παρέχεται στους χρήστες αυτού του προγράμματος λογισμικού
κατόπιν αδείας. Το αρχείο δεδομένων του Time in Transit™ της UPS δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, πλήρως ή
μερικώς, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της UPS.»
(c)
Αντίφαση. Εάν προκύψει οποιαδήποτε αντίφαση από την παρούσα μεταξύ των
δικαιωμάτων που εκχωρούνται και των περιορισμών που καθορίζονται στην παρούσα Ενότητα 1.3(γ) και
άλλων δικαιωμάτων που εκχωρούνται και περιορισμών σε Αρχεία Δεδομένων ΤΝΤ ως Πληροφορίες σύμφωνα
με οποιαδήποτε άλλη Ενότητα αυτής της Συμφωνίας, αυτή η Ενότητα 1.3(γ) Πολιτικών Πληροφοριών και
Γενικής Χρήσης θα υπερισχύει στο βαθμό που απαιτείται για την επίλυση της εν λόγω αντίφασης.
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(d)
Τροποποιήσεις. Τα Αρχεία Δεδομένων ΤΝΤ μπορεί να τροποποιηθούν από την UPS
για την εξάλειψη δεδομένων που σχετίζονται με ταχυδρομικούς κωδικούς που δεν αντιστοιχούν στις τοποθεσίες
αποστολής σας.
1.4

Συγκατάθεση για τη γνωστοποίηση προστατευμένων πληροφοριών του Quantum View.

(a)
Οι Τεχνολογίες UPS που είναι γνωστές ως Quantum View Data Service, Quantum
View Management Service και Quantum View Management for Importers Service (συλλήβδην, «Τεχνολογίες
QV») μπορεί να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μεσιτών εισαγωγής και εκτελώνισης ή σε αρχεία που
αναφέρονται στα Μέρη 111 και 163 του κανονισμού 19 των C.F.R., οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές βάσει
του άρθρου 111.24 του κανονισμού 19 των C.F.R. και οποιωνδήποτε άλλων ισχυόντων νόμων,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δεδομένων καταχώρισης, των ποσοτήτων εμπορευμάτων, των τιμών,
των κατηγοριών ταξινόμησης δασμών, των κατασκευαστών ή προμηθευτών, των τελών, των φόρων και των
χρεώσεων, των στοιχείων αποστολής, των στοιχείων επικοινωνίας, των διευθύνσεων και των αριθμών
τηλεφώνου («Προστατευμένες Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Quantum View»). Οι Τεχνολογίες QV μπορεί
να περιλαμβάνουν την επιλογή διορισμού έως πέντε παραληπτών για να λάβουν αναφορές που περιέχουν
Προστατευμένες Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Quantum View («Προστατευμένες Αναφορές»). Κατανοείτε
και συμφωνείτε ότι: (α) Ο διορισμός ενός Προσώπου από Εσάς ως παραλήπτη Προστατευμένων Αναφορών ή
(β) τα δικαιώματα πρόσβασης που παραχωρούνται στις Τεχνολογίες QV από έναν Διαχειριστή QV σε ένα
Πρόσωπο μέσω ενός Λογαριασμού του Συστήματος Quantum View αποτελεί τη συγκατάθεση που παραχωρείτε
στη UPS για να κοινοποιήσει τις Προστατευμένες Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Quantum View στα εν λόγω
Πρόσωπα αποτελεί παραίτηση του δικαιώματός σας για τυχόν περιορισμούς επί της κοινοποίησης από τη UPS
ή οποιωνδήποτε αντιπροσώπων ή εκπροσώπων της UPS, των Προστατευμένων Εμπιστευτικών Πληροφοριών
του Quantum View ή οποιωνδήποτε άλλων Πληροφοριών που σας αφορούν, των περιουσιακών στοιχείων ή
των συναλλαγών που σχετίζονται με ή περιλαμβάνονται στις εν λόγω Προστατευμένες Αναφορές ή την
Τεχνολογία QV δυνάμει των νόμων των συγκεκριμένων δικαιοδοσιών που παραχωρούν τα εν λόγω δικαιώματα
και διέπουν Εσάς, τα περιουσιακά στοιχεία, τις συναλλαγές σας και τις εν λόγω Προστατευμένες Αναφορές και
Τεχνολογία QV, συμπεριλαμβανομένων των Προστατευμένων Εμπιστευτικών Πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτά.
(b)
Έχετε την επιλογή εντός των Τεχνολογιών QV να διαγράψετε το εν λόγω διορισμένο
Πρόσωπο ως παραλήπτης των αναφορών που περιέχουν Προστατευμένες Εμπιστευτικές Πληροφορίες του
Quantum View και, εάν είστε ένας Διαχειριστής QV, να διακόψετε την πρόσβαση στις Τεχνολογίες QV σε
διορισμένο Πρόσωπο. Εκτός εάν το διορισμένο Πρόσωπο έχει διαγραφεί, όπως ορίζεται στην προηγούμενη
πρόταση, το εν λόγω διορισμένο Πρόσωπο θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις Προστατευμένες Εμπιστευτικές
Πληροφορίες του Quantum View και στις Τεχνολογίες QV, όπως αρμόζει. Η τήρηση αυτής της Συμφωνίας από
Εσάς θα λειτουργήσει και θα αποτελέσει τη γραπτή συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση από την UPS ή
οποιουσδήποτε εντολοδόχους ή εκπροσώπους της UPS των Προστατευμένων Εμπιστευτικών Πληροφοριών του
Quantum View ή άλλων πληροφοριών που αφορούν Εσάς, τα περιουσιακά στοιχεία σας και τις συναλλαγές
σύμφωνα με ή σε σχέση με τις Τεχνολογίες QV. Εσείς, με δικά σας έξοδα και δαπάνες, θα αποζημιώσετε και
διατηρήσετε αζημίωτους τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS από και κατά οποιωνδήποτε ζημιών που
προέκυψαν ή επιβάρυναν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS και προκύπτουν από ή σε συνάφεια με την
κοινοποίηση των Προστατευμένων Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Quantum View που αφορούν σε Εσάς, τα
περιουσιακά στοιχεία και τις συναλλαγές σας δυνάμει ή σε σχέση με τις Τεχνολογίες QV και αυτήν τη
Συμφωνία. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη σας ο περιορισμός της πρόσβασης σε Προστατευμένες
Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Quantum View, οι οποίες αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται από τις
Τεχνολογίες της UPS έτσι ώστε τα Πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των υπαλλήλων σας, να μην
μπορούν να έχουν πρόσβαση, άμεσα, έμμεσα ή εξ υφαρπαγής στις Τεχνολογίες της UPS ή στις Προστατευμένες
Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Quantum View, στις οποίες δεν προτίθεστε ούτε επιθυμείτε να τους παράσχετε
πρόσβαση. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των Προστατευμένων Εμπιστευτικών
Πληροφοριών του Quantum View ή της Τεχνολογίας UPS από Πρόσωπα στα οποία επιτρέπετε πρόσβαση στις
Προστατευμένες Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Quantum View ή στην Τεχνολογία της UPS. Σε περίπτωση
που ένας παραλήπτης, στον οποίο έχετε παραχωρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει Προστατευμένες Αναφορές σας
υποδείξει ότι ο εν λόγω παραλήπτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον αυτές τις πληροφορίες, θα διακόψετε
αμέσως τη χρήση της Τεχνολογίας UPS για να δώσετε οδηγίες στην UPS να στείλει τις Προστατευμένες
Αναφορές στον εν λόγω παραλήπτη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι η UPS υπαίτια για τυχόν αστοχία ή
καθυστέρηση στη μεταβίβαση ή λήψη τυχόν Προστατευμένων Αναφορών.
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2

Πολιτικές Γενικής Χρήσης και Απαιτήσεις.

2.1
Μηνύματα. Συγκεκριμένη τεχνολογία της UPS σας παρέχει τη δυνατότητα να στείλετε ένα
μήνυμα που αποτελείται από πληροφορίες που σχετίζονται με μία Παραδιδόμενη Αποστολή, μέσω email ή
μηνυμάτων κειμένου SMS σε έναν αποστολέα που καθορίζετε εσείς. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την
υπηρεσία μηνυμάτων αποκλειστικά για να διαβιβάζετε πληροφορίες που σχετίζονται με και για να στέλνετε
μηνύματα σε έναν παραλήπτη που σχετίζεται με την εν λόγω Παραδιδόμενη Αποστολή. Εσείς είστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που Εσείς παρέχετε και το οποίο μεταβιβάζεται ως μέρος
οποιουδήποτε μηνύματος. Δεν επιτρέπεται να συμπεριλάβετε, σε οποιοδήποτε μήνυμα, περιεχόμενο που είναι
παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό ή βλαπτικό. Σε καμία περίπτωση η UPS δεν θα
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή καθυστέρηση στη μεταβίβαση ή την παραλαβή του μηνύματος.
Στην περίπτωση όπου ένας παραλήπτης Σάς υποδείξει ότι ο εν λόγω παραλήπτης δεν επιθυμεί πλέον να
λαμβάνει μηνύματα σχετικά με Παραδιδόμενες Αποστολές, θα σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την
Τεχνολογία της UPS για να δίνετε εντολή στην UPS να στέλνει μηνύματα στον εν λόγω παραλήπτη. Εγγυάστε
ότι έχετε εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης του παραλήπτη κάθε μηνύματος για
την παραλαβή του μηνύματος και ότι οι διευθύνσεις email και οι αριθμοί τηλεφώνων που παρέχετε στην UPS
είναι ακριβείς και ελέγχονται από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζεται το μήνυμα. Θα αποζημιώσετε, με
αποκλειστικά δικά σας έξοδα και δαπάνες και θα απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τους Δικαιούχους Αποζημίωσης
της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των Ζημιών που επιβαρύνουν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης
της UPS και προκύπτουν από ή σχετικά με οποιαδήποτε παράβαση της προηγούμενης πρότασης.
2.2
Χρήση των διευθύνσεων email που έχουν αποκτηθεί από την PLD. Ένα προαιρετικό πεδίο PLD
που παρέχετε στην UPS για τις Εξερχόμενες Αποστολές σας και Εναλλακτικές Τιμολογημένες Αποστολές είναι
η διεύθυνση email του παραλήπτη («Διεύθυνση Email PLD»). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν παρέχετε
μια διεύθυνση email PLD για μια αποστολή, ότι η UPS μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις που σχετίζονται με την
παράδοση της εν λόγω αποστολής στη σχετιζόμενη διεύθυνση email PLD. Εγγυάστε ότι έχετε εξασφαλίσει την
επικαιροποιημένη και συγκεκριμένη συγκατάθεση του ατόμου που σχετίζεται με κάθε διεύθυνση email PLD για
να λαμβάνετε κοινοποιήσεις που σχετίζονται με την παράδοση της εν λόγω εξερχόμενης αποστολής ή
αποστολής εναλλακτικής χρέωσης και ότι οι διευθύνσεις email PLD είναι ακριβείς και ελέγχονται από τον
παραλήπτη για τις αποστολές με τις οποίες σχετίζονται όταν παρέχονται σε PLD. Θα αποζημιώσετε, με
αποκλειστικά δικά σας έξοδα και δαπάνες και θα απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τους Δικαιούχους Αποζημίωσης
της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των Ζημιών που επιβαρύνουν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης
της UPS και προκύπτουν από ή σχετικά με οποιαδήποτε παράβαση της προηγούμενης πρότασης.
2.3

Έλεγχοι.

(a)
Έλεγχος πληροφοριών. Η UPS ή ο εντολοδόχος της μπορεί να πραγματοποιήσει έναν
έλεγχο, σε μία από κοινού προσυμφωνημένη ημερομηνία και ώρα, στη δική σας εγκατάσταση, για να
διασφαλίσει τη συμμόρφωσή σας με το Άρθρο 1 των Πολιτικών Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης. Ο εν λόγω
έλεγχος θα διεξαχθεί με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί σε εύλογο βαθμό οποιαδήποτε διακοπή στις επιχειρήσεις
σας. Συμφωνείτε να παρέχετε εύλογη συνεργασία με την UPS ή τον εντολοδόχο της και εύλογη πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις και στο αρμόδιο προσωπικό όπως είναι αναγκαίο για τον εν λόγω έλεγχο. Συμφωνείτε να
απαντήσετε άμεσα και κατάλληλα σε οποιαδήποτε ερωτήματα από την UPS ή τον εντολοδόχο της σχετικά με
οποιονδήποτε τέτοιο έλεγχο.
(b)
Έλεγχος εφαρμογής. Πρέπει να παρέχετε στην UPS πρόσβαση σε μια Εφαρμογή
(όπως ορίζεται στα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη) κατόπιν αιτήματος της UPS, για τον προσδιορισμό της
συμβατότητας της Εφαρμογής με τα Συστήματα UPS και τη συμμόρφωσή σας με την παρούσα Συμφωνία και
τα ισχύοντα Τεχνικά Εγχειρίδια API. Εάν η UPS καθορίσει ότι η εν λόγω Εφαρμογή δεν συνάδει με τη
Συμφωνία ή τα ισχύοντα Τεχνικά Εγχειρίδια ΑΡΙ ή δεν είναι συμβατή με τα Συστήματα της UPS, πρέπει να
κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται από την UPS και η UPS ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να
εμποδίσετε την πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής έως ότου η UPS σας παράσχει έγγραφη έγκριση.
2.4

Δικαιώματα Διαχειριστή.

(a)
Διαχειριστής. Ορισμένες Τεχνολογίες της UPS προβλέπουν έναν «Διαχειριστή», έναν
χρήστη εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη που έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τη χρήση μιας τεχνολογίας
UPS από εσάς. Εάν Εσείς ως Πελάτης καταστήσετε οποιονδήποτε χρήστη ως Διαχειριστή, συμφωνείτε επίσης
ότι είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις του εν λόγω Διαχειριστή κατά την πρόσβαση και χρήση της Τεχνολογίας
UPS και την παρακολούθηση και τερματισμό, όταν αρμόζει, των εν λόγω δικαιωμάτων Διαχειριστή.
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Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιοσδήποτε Διαχειριστής μπορεί να διορίζει οποιονδήποτε άλλο χρήστη ως
Διαχειριστή με ίδια δικαιώματα με αυτά του πρώτου Διαχειριστή.
(b)
Αναστολή. Τα δικαιώματα πρόσβασής σας σε μια Τεχνολογία UPS που έχει
διαχειριστές μπορεί να ανασταλούν οποιαδήποτε στιγμή από την UPS, τον Πελάτη ή/και έναν Διαχειριστή για
την Τεχνολογία UPS που έχει Διαχειριστές, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθώς και μεταξύ
άλλων, από την UPS για αδράνεια. Κατόπιν αίτησης, η UPS μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,
να αποκαταστήσει τον λογαριασμό σας για την Τεχνολογία UPS και να επιτρέψει τη συνεχή πρόσβαση και
χρήση της Τεχνολογίας UPS σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ωστόσο, ο αποκατασταθείς Λογαριασμός
της Τεχνολογίας UPS δεν θα διαθέτει πληροφορίες ιστορικού κατά τη στιγμή της επανενεργοποίησης. Το
δικαίωμα πρόσβασής σας στην Τεχνολογία UPS θα τερματιστεί αυτόματα κατά τη λήξη ή τον τερματισμό των
δικαιωμάτων του Πελάτη να χρησιμοποιεί την Τεχνολογία UPS ή κατά τον τερματισμό της απασχόλησής σας
με τον Πελάτη ή της εξουσιοδότησής σας για πρόσβαση στην Τεχνολογία UPS εκ μέρους του Πελάτη.
2.5

Πρόσβαση και χρήση των Υλικών της UPS.

(a)
Πρόσβαση σε συμμόρφωση με τη Συμφωνία. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να
χρησιμοποιείτε τα Υλικά της UPS σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Δεν θα χρησιμοποιείτε
ούτε θα έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υλικά της UPS με οποιοδήποτε τρόπο που, κατά την εύλογη κρίση της
UPS, επηρεάζει αρνητικά την απόδοση ή λειτουργία των Υλικών της UPS ή παρεμβαίνει στη δυνατότητα
άλλων να έχουν πρόσβαση στα Συστήματα και την Τεχνολογία της UPS.
(b)
Λογαριασμοί Συστήματος. Μια συγκεκριμένη Τεχνολογία της UPS απαιτεί να
δημιουργήσετε ένα Λογαριασμό Συστήματος και Στοιχεία Ασφαλείας, όπως ένα σχετικό αναγνωριστικό
σύνδεσης και έναν κωδικό πρόσβασης. Θα χρησιμοποιείτε μόνο τον εκχωρημένο Λογαριασμό Συστήματος σας
και τα Στοιχεία Ασφάλειας όταν θα προσπελάσετε την Τεχνολογία της UPS που σχετίζεται με τον εν λόγω
Λογαριασμό Συστήματος. Δεν σας επιτρέπεται να προσπελάσετε την Τεχνολογία της UPS χρησιμοποιώντας τον
λογαριασμό Συστήματος και τα Στοιχεία Ασφάλειας που έχουν εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο. Δεν
επιτρέπεται να αποκαλύψετε τον Λογαριασμό Συστήματος ή τα Στοιχεία Ασφάλειάς σας σε κανένα άλλο
Πρόσωπο. Το δικαίωμά σας στην προσπέλαση της Τεχνολογίας της UPS που σχετίζεται με τον εν λόγω
Λογαριασμό Συστήματος ή τα Στοιχεία Ασφαλείας παύει να ισχύει αυτόματα μετά την ακύρωση ή διαγραφή
του Λογαριασμού του Συστήματος ή των Στοιχείων Ασφαλείας. ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ UPS ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ
ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ UPS
ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ 'Η
ΕΜΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. Ένα παράδειγμα ενός
Λογαριασμού Συστήματος είναι το προφίλ σας στην UPS που διατηρείται στο UPS.com
(c)
Εξάρτηση από το Διαδίκτυο. Αναγνωρίζετε ότι τα Συστήματα της UPS και Τεχνολογία
της UPS μπορούν να προσπελαστούν χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο το οποίο δεν ελέγχεται από την UPSI.
Συνεπώς, συμφωνείτε ότι ούτε η UPS ούτε η UPSI θα είναι υπεύθυνες ούτε θα φέρουν ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα,
για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή υπάρχει ισχυρισμός ότι προκαλείται από τη δική σας
ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του Διαδικτύου ή από την μη δυνατότητά σας να προσπελάσετε τα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ UPS ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο.
(d)
Εξερχόμενες Συνδέσεις. Η Τεχνολογία της UPS ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε
Συνδεδεμένους Τόπους. Η πρόσβαση στους εν λόγω Συνδεδεμένους Τόπους παρέχεται αποκλειστικά για τη
διευκόλυνσή σας και δεν σημαίνει έγκριση από την UPS του περιεχομένου τέτοιων Συνδεδεμένων Τόπων. Η
UPS δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ορθότητα, ακρίβεια, απόδοση ή ποιότητα
οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής που βρίσκεται σε οποιοδήποτε Συνδεδεμένο
Τόπο. Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε σε Συνδεδεμένους Τόπους, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η UPS δεν είναι
υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδεδεμένων Τόπων. Επιπλέον, η χρήση από μέρους σας των
Συνδεδεμένων Τόπων υπόκειται στις ισχύουσες πολιτικές και όρους και προϋποθέσεις χρήσης,
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του Συνδεδεμένου
Τόπου.
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(e)
Αυτοματοποιημένη πρόσβαση. Απαγορεύεται ρητώς, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε
πρόσβαση στα Συστήματα της UPS ή στην Τεχνολογία της UPS από αυτοματοποιημένες συσκευές έρευνας,
ρομπότ ή εργαλεία επαναληπτικής συλλογής και απόσπασης δεδομένων, ρουτίνες, δέσμες αρχείων ή άλλους
μηχανισμούς με παρόμοια λειτουργικότητα που δεν αποτελούν Τεχνολογία της UPS με άδεια για τους σκοπούς
που αναφέρονται εδώ.
(f)
Ιοί. Συμφωνείτε ότι δεν θα συνδυάσετε, εισαγάγετε ή φορτώσετε στα Συστήματα της
UPS ή στην Τεχνολογία της UPS οποιονδήποτε ιό, «δούρειο ίππο», «σκουλήκι», «ωρολογιακή βόμβα» ή άλλες
ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστή (i) που αποβλέπουν στο να καταστρέψουν, να παρέμβουν, να
παραβιάσουν ή να αφαιρέσουν οποιοδήποτε από τα Συστήματα της UPS, ή τη φιλοξενούμενη Τεχνολογία της
UPS ή (ii) που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της UPSI ή ενός άλλου.
(g)
Ανάστροφη Μηχανίκευση (Αποσυμπίληση). Δεν θα προβείτε σε αποσυμπίληση ή στην
προσπάθεια εξαγωγής πηγαίου κώδικα από το Λογισμικό, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά
από την ισχύουσα νομοθεσία.
2.6

Εγγύηση πληροφοριών και εξουσιοδότηση.

(a)
Εγγύηση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) έχετε το δικαίωμα να παρέχετε τις
πληροφορίες που μεταφέρετε στην UPS σύμφωνα με τη Συμφωνία, (ii) οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε στην
UPS που αφορά εσάς, σύμφωνα με τη Συμφωνία, είναι αληθής, ακριβής, πλήρης και τρέχουσα και (iii) έχετε
παράσχει κατάλληλη κοινοποίηση σε και εάν απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, έχετε λάβει δέουσα, εθελοντική,
συγκεκριμένη, κατόπιν ενημέρωσης και ισχύουσα συγκατάθεση από κάθε υποκείμενο δεδομένων που
σχετίζεται με οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε στην UPS, η οποία συγκατάθεση επιτρέπει την
επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των εν λόγω πληροφοριών στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες των οποίων οι νόμοι ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο
προστασίας των προσωπικών πληροφοριών με τους νόμους της χώρας ή επικράτειας προέλευσης του εν λόγω
ατόμου. Βεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι η UPS δεν θα απαιτήσει τη διερεύνηση ή την αμφισβήτηση της
εγκυρότητας ή της ακρίβειας των πληροφοριών τις οποίες Εσείς παρέχετε στην UPS.
(b)
Εξουσιοδότηση. της παρούσας εξουσιοδοτείτε και ορίζετε την UPS και την UPS
Supply Chain Solutions, Inc. και τις θυγατρικές τους, τους διαδόχους και εκχωρητές να διαμοιράζονται τα
αρχεία που αναφέρονται στο 19 C.F.R., Μέρη 111 και 163, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγράφων,
δεδομένων ή στοιχείων που αναφέρονται στην επιχείρησή σας με την UPSI. Η UPSI, συμπεριλαμβανομένων,
μεταξύ άλλων, των UPS και UPS Supply Chain Solutions, Inc., μπορεί να προσλάβει ένα τρίτο πρόσωπο για να
παράσχει τυπικές και διαχειριστικές επιχειρηματικές διαδικασίες (π.χ. δημιουργία τιμολογίων, εισπράξεις,
τραπεζικές συναλλαγές, απεικόνιση δεδομένων και αποθήκευση εγγράφων) και Εσείς δια της παρούσας
παρέχετε στην UPSI την εθελοντική, συγκεκριμένη και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεση για τη διάθεση των
εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην επιχείρησή σας, με σκοπό ο παραλήπτης να
εκτελέσει τις τυπικές και διαχειριστικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Αναγνωρίζετε, σύμφωνα με τους Όρους
και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας της UPS Supply Chain Solutions, Inc. ότι έχετε την υποχρέωση και την
αποκλειστική ευθύνη να διατηρείτε όλα τα αρχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τους Τελωνειακούς ή/και
άλλους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι αυτή η Συμφωνία δεν απαιτεί με κανένα τρόπο να το κάνει η
UPSI και η UPSI δεν αποδέχεται την υποχρέωση, να ενεργεί ως «αρχειοφύλακας» ή ως «αντιπρόσωπος
αρχειοφύλακα» για Σάς.
(c)
Ανάστροφη Μηχανίκευση (Αποσυμπίληση). Δεν θα προβείτε σε αποσυμπίληση ή στην
προσπάθεια εξαγωγής πηγαίου κώδικα από το Λογισμικό, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά
από την ισχύουσα νομοθεσία.
(d)
Χρήση του Λογότυπου του Πελάτη. Μία ορισμένη φιλοξενούμενη Τεχνολογία της
UPS μπορεί να εξατομικευτεί με την πρόσθεση μίας εικόνας γραφικών. Δια του παρόντος χορηγείτε στην UPS
μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς πνευματικά δικαιώματα άδεια, εντός της Χρονικής Περιόδου αυτής, να
χρησιμοποιεί, αναπαράγει, δημοσιεύει, ερμηνεύει και επιδεικνύει το όνομά σας ή/και το προσδιορισμένο
εμπορικό σήμα, λογότυπο ή σήματα υπηρεσίας που Εσείς παρέχετε στην UPS (το «Λογότυπο») για χρήση ως
μέρος της Τεχνολογίας της UPS κατά την πρόσβαση σε αυτήν από Εσάς, από άλλους υπαλλήλους του Πελάτη
και από άλλους χρήστες που εξουσιοδοτείτε (όπως ισχύει) και να υπεκχωρεί άδειες ως εύλογα απαραίτητες για
την εκτέλεση αυτού του σκοπού. Συμφωνείτε να παρέχετε το Λογότυπο υπό τη μορφή και το μέγεθος που
καθορίζεται από την UPS. Εγγυάστε ότι κατέχετε όλα τα δικαιώματα επί του Λογότυπου και ότι έχετε το
δικαίωμα να χορηγείτε την άδεια του Λογότυπου που χορηγείτε δυνάμει του παρόντος.
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2.7

Έλεγχος διευθύνσεων.

(a)
Προσδιορισμός των Εισερχόμενων Αποστολών. Ορισμένη Τεχνολογία της UPS
προσδιορίζει την ταυτότητα Εισερχομένων Αποστολών συγκρίνοντας τη διεύθυνση προορισμού της αποστολής
με μία διεύθυνση που Εσείς παρέχετε για χρήση σε υπηρεσία με δυνατότητα ταύτισης διεύθυνσης ή μέσω
συσχέτισης ενός αναγνωριστικού τοποθεσίας (LID) με μία αποστολή. Εγγυάστε ότι τα στοιχεία διεύθυνσης που
παρέχετε είναι αληθή, πλήρη και ακριβή, ότι θα πληροφορήσετε, το συντομότερο δυνατόν, την UPS για
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία διεύθυνσης που δώσατε και ότι είστε εξουσιοδοτημένος να αποκτήσετε
Πληροφορίες σχετικά με την παράδοση δεμάτων από την UPSI στη διεύθυνση που παρέχετε. Αναγνωρίζετε και
συμφωνείτε ότι η Τεχνολογία της UPS (1) ενδέχεται να μην αναγνωρίσει και να μην αναφέρει όλες τις
αποστολές που παραδόθηκαν στην UPSI για παράδοση στη διεύθυνση που παρέχετε ή που σχετίζονται με ένα
αναγνωριστικό τοποθεσίας, (2) ενδέχεται να αναγνωρίσει και να αναφέρει αποστολές παραδοτέες στο UPSI που
δεν προορίζονται για παράδοση στη διεύθυνση που παρέχετε ή που δεν προορίζονται για παράδοση σε μια
διεύθυνση που σχετίζεται με το αναγνωριστικό τοποθεσίας που χρησιμοποιείτε, και (3) ενδέχεται να
αναγνωρίσει και αναφέρει αποστολές που Εσείς παραδίδετε στην UPSI σε μη σχετιζόμενο τρίτο πρόσωπο λόγω
λάθους διεύθυνσης, εσφαλμένης αντιστοίχισης της διεύθυνσης από την Τεχνολογία της UPS ή εσφαλμένο
αναγνωριστικό τοποθεσίας σχετιζόμενο με την εν λόγω αποστολή. Οι αποστολές που υποδεικνύονται στις
υποενότητες (2) και (3) παραπάνω θα αναφέρονται στο εξής ως «Εισερχόμενες Αποστολές με Λανθασμένη
Διεύθυνση». Οι πληροφορίες που σχετίζονται με Εισερχόμενες Αποστολές με Λανθασμένη Διεύθυνση μπορεί
να περιλαμβάνουν την εικόνα της ψηφιοποιημένης υπογραφής ενός παραλήπτη της αποστολής. Η UPS ΘΑ
ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΙΜΗΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ Ή
ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
(b)
Πληροφορίες σχετικά με Εισερχόμενα Δέματα που αποστέλλονται σε Λανθασμένη
Διεύθυνση. Οι πληροφορίες που παραλήφθηκαν από Εσάς μέσω της Τεχνολογίας της UPS σχετικά με
Εισερχόμενες Αποστολές που αποστέλλονται σε Λανθασμένη Διεύθυνση είναι «Πληροφορίες». Αφού
εντοπίσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με Εισερχόμενες Αποστολές με Λανθασμένη Διεύθυνση,
συμφωνείτε να μην αποκαλύπτετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή να χρησιμοποιείτε τις εν λόγω πληροφορίες για
οποιονδήποτε σκοπό. Θα αποζημιώσετε, με αποκλειστικά δικά Σας έξοδα και δαπάνες και θα απαλλάξετε από
κάθε ευθύνη τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των Ζημιών που
επιβαρύνουν τους Δικαιούχους Αποζημίωσης της UPS και προκύπτουν από ή σχετικά με δική σας παράβαση
της προηγούμενης πρότασης.
2.8
Μετρικά στοιχεία απόδοσης. Δεν θα αποκαλύψετε ή δημοσιεύσετε, χωρίς εκ των προτέρων
γραπτή συγκατάθεση από την UPS, οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία απόδοσης ή δυνατοτήτων που σχετίζονται
με ή τα αποτελέσματα οποιασδήποτε δοκιμής αναφοράς που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνολογία UPS.
3

Αποστολή μέσω της Τεχνολογίας UPS

3.1
Εφαρμοσιμότητα των Συμβάσεων Υπηρεσιών Αποστολής. Οι Παραδιδόμενες Αποστολές με
δηλωτικό φορτίου μέσω της Τεχνολογίας της UPS υπό Λογαριασμό της UPS υπόκεινται και διέπονται από το
υπό ισχύ εκείνη τη στιγμή συμβόλαιο υπηρεσίας αποστολής για τον εφαρμοστέο Λογαριασμό της UPS. ΟΛΕΣ
ΟΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ UPS ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε Τεχνολογίες της UPS για αποστολές ως Πάροχος Υπηρεσιών εκ
μέρους ενός τρίτου μέρους-πελάτη της UPS, εκτός εάν η UPS έχει πρώτα εγκρίνει την ιδιότητά σας ως Πάροχος
Υπηρεσιών για τον εν λόγω πελάτη της UPS. Όλες οι παραγγελίες για την παροχή υπηρεσιών μέσω των
Τεχνολογιών της UPS είναι δεσμευτικές και τελικές, με την επιφύλαξη των ισχυόντων όρων υπηρεσιών
αποστολής που ισχύουν για τις εν λόγω παραγγελίες.
3.2
Η Τεχνολογία της UPS παρέχει εκτιμήσεις των χρεώσεων αποστολής. Οποιεσδήποτε χρεώσεις
για αποστολές που παρέχονται από τις Τεχνολογίες της UPS κατά τη στιγμή της εκδήλωσης είναι εκτιμήσεις. Οι
πραγματικές χρεώσεις καθορίζονται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσίας της UPS
και σε οποιαδήποτε σχετική γραπτή συμφωνία με την UPSI. Οι πραγματικές χρεώσεις για μια αποστολή και οι
εκτιμώμενες χρεώσεις που εμφανίζονται από την Τεχνολογία της UPS κατά τη στιγμή της εκδήλωσης ενδέχεται
να διαφέρουν. Ανεξάρτητα από τις χρεώσεις που αναφέρονται στην Τεχνολογία της UPS κατά τη στιγμή της
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εμφάνισης, οι χρεώσεις που καθορίζονται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς/Υπηρεσίας της
UPS και σε οποιαδήποτε σχετική γραπτή συμφωνία με την UPSI θα υπερισχύουν.
3.3
Ελλιπή Στοιχεία και Πρόσθετες Χρεώσεις. Εάν τα στοιχεία που δώσατε σχετικά με μια
Παραδιδόμενη Αποστολή με δηλωτικό φορτίου μέσω της Τεχνολογίας της UPS είναι ελλιπή ή ανακριβή με
οποιονδήποτε τρόπο, το αρμόδιο μέλος των Συμβαλλομένων της UPS μπορεί, χωρίς όμως να υποχρεώνεται, να
ολοκληρώσει ή να διορθώσει αυτά τα στοιχεία εκ μέρους σας και να προσαρμόσει ανάλογα τις χρεώσεις.
Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις μεταφοράς, τα τέλη, τους φόρους, τις επιβαρύνσεις, τις
κυβερνητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, τις χρεώσεις αποθήκευσης, τις χρεώσεις τελωνείου που προκύπτουν
ως αποτέλεσμα της δικής σας ανεπάρκειας ή του παραλήπτη να παράσχετε τη σωστή τεκμηρίωση ή να
αποκτήσετε την απαραίτητη έγκριση ή άδεια, τις προπληρωμένες χρεώσεις από τους Συμβαλλόμενους της UPS,
τις νομικές δαπάνες των Συμβαλλομένων της UPS και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που αποτιμούνται ή
προκύπτουν σε συνδυασμό με τις Παραδιδόμενες Αποστολές με δηλωτικό φορτίου μέσω της Τεχνολογίας της
UPS (συλλογικά «Πρόσθετες Χρεώσεις»). Εάν η πληρωμή για Παραδιδόμενες Αποστολές με δηλωτικό φορτίου
μέσω της Τεχνολογίας της UPS γίνει με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, εξουσιοδοτείτε ρητώς τους
Συμβαλλόμενους της UPS να αποτιμήσουν και να αποκτήσουν οποιεσδήποτε χρεώσεις που σχετίζονται με
αυτές τις Παραδιδόμενες Αποστολές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Πρόσθετων Χρεώσεων, με τη
χρήση της ίδιας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Στην περίπτωση όπου διατίθενται άλλες επιλογές
τιμολόγησης προς χρήση σας με την Τεχνολογία της UPS, όπως π.χ. επιλογές τιμολόγησης τρίτου προσώπου ή
το Pay by Text, συμφωνείτε να εγγυηθείτε την πληρωμή όλων των χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
Πρόσθετων Χρεώσεων που σχετίζονται με τις Παραδιδόμενες Αποστολές σας στην περίπτωση μη πληρωμής
από τον παραλήπτη ή από το τρίτο πρόσωπο.
3.4
Ολοκλήρωση της Συναλλαγής Αποστολής. Συμφωνείτε ότι η μέθοδος πληρωμής που επιλέγετε
(π.χ. κάρτα πληρωμής και ο Λογαριασμός UPS) μπορεί να χρεωθεί για τις ζητούμενες υπηρεσίες αποστολής
όταν ολοκληρώσετε μια συναλλαγή σε μια Τεχνολογία της UPS και σας παρουσιάζεται μια ετικέτα για να την
τυπώσετε, ασχέτως αν στη συνέχεια η ετικέτα τυπωθεί, επικολληθεί στο δέμα και αυτό παραδοθεί στην UPS.
3.5
Απόδειξη Παραδιδόμενης Αποστολής. Η σάρωση από τους Συμβαλλόμενους της UPS της
ετικέτας μιας Παραδιδόμενης Αποστολής αποτελεί τη μόνη συμπερασματική απόδειξη ότι οι Συμβαλλόμενοι
της UPS έλαβαν πράγματι την Παραδιδόμενη Αποστολή για την διεκπεραίωσή της σύμφωνα με την ετικέτα.
3.6
Δυνατότητες Διεθνούς Βάσης Γνώσεων. Τα UPS Shipping API, τα Έντυπα προς εξαγωγή
της UPS.com και οι Υπηρεσίες TradeAbility παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αποστολής (οι «Δυνατότητες IKB»). Κατανοείτε ότι
οι ισχύοντες νόμοι, κανόνες και κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εισαγωγές και
εξαγωγές, υπόκεινται σε αλλαγές που μπορεί να μην διευθετούνται από τις Δυνατότητες IKΒ. Η χρήση των
Δυνατοτήτων IKB γίνεται με δική σας ευθύνη και οι Δυνατότητες IKB ενδέχεται να αλλάξουν ή να
ενημερωθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι προτάσεις που παρέχονται από τις Δυνατότητες IKB (π.χ.
δασμολογικές ταξινομήσεις ή συναφείς δασμοί, φόροι ή τέλη) δεν αποτελούν νομική συμβουλή για σας ή για
οποιοδήποτε άλλο άτομο. Ενδέχεται να χρειάζεται επιπλέον τεκμηρίωση που δεν παρέχεται από τις
Δυνατότητες IKB για να εκτελωνίσετε το διεθνές δέμα σας στο τελωνείο. Οποιαδήποτε αποτίμηση τελών
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δική σας ευκολία. Η UPS δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιωνδήποτε
πληροφοριών (π.χ. κατάταξη δασμών) ή εκτιμήσεις τελών (π.χ. δασμοί και φόροι) που παρέχονται από τις
Δυνατότητες IKB. Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει η UPS οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι ουδενός προσώπου ή
οντότητας για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, συμπτωματικές ή άλλες ζημίες υπό οποιαδήποτε
άποψη του νόμου για οποιαδήποτε σφάλματα στις πληροφορίες, τα έντυπα ή τα χαρακτηριστικά των
Δυνατοτήτων IKB, ακόμη και αν ειδοποιήσατε την UPS σχετικά με την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών. Η
UPS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ,
ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕς IKB.
4

Επιβίωση των Όρων μετά τον Τερματισμό.

Παρά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο, οι ακόλουθες Ενότητες αυτών
των Πολιτικών Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης θα επιμείνει σε οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία: Ενότητες
1.1 - 1.2, 1.4 (b) (τέταρτη πρόταση), 2.1 (τελευταία πρόταση), 2.2 (τελευταία πρόταση), 2.5 (b) (έκτη πρόταση)
και 3.6 (τελευταίες δύο προτάσεις).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι καθορισμένοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτές τις Πολιτικές Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης.
Διαχειριστής έχει την έννοια που εκτίθεται στην Ενότητα 2.4 (α) αυτών των Πολιτικών Πληροφοριών και
Γενικής Χρήσης.
Πληροφορίες 3PL είναι πληροφορίες που λαμβάνετε κατά την εκτέλεση των Σκοπών 3PL.
Σκοποί 3PL είναι η χρήση από τον Πελάτη, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας τρίτων μερών στον πελάτη αποστολής της UPS για Αποστολές 3PL. Για λόγους
σαφήνειας, οι Σκοποί 3PL δεν περιλαμβάνουν τη μεταπώληση, τη διανομή ή την ανακατανομή της Τεχνολογίας
UPS σε τρίτους.
Αποστολή 3PL σημαίνει για Πελάτες της UPS των Υπηρεσιών 3PL, τις αποστολές που καταγράφονται και
παραδίδονται (i) στην UPSI (A) από τον Πελάτη προς όφελος των Πελατών της UPS των Υπηρεσιών 3PL και
(Β) από έναν προμηθευτή των Πελατών της UPS των Υπηρεσιών 3PL ή τον πελάτη των Πελατών της UPS των
Υπηρεσιών 3PL κατόπιν εντολής του Πελάτη και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, παραδίδονται στην UPSI
υπό Λογαριασμούς της UPS που εκχωρούνται στους Πελάτες της UPS των Υπηρεσιών 3PL και (ii) στην UPSI
που προορίζονται για παράδοση στον Πελάτη προς όφελος των Πελατών της UPS των Υπηρεσιών 3PL.
Συνδεδεμένοι τόποι σημαίνει διαδικτυακοί τόποι και πόροι τρίτων προσώπων με διεύθυνση URL που
τοποθετούνται στους Διαδικτυακούς Τόπους της UPS ή της Τεχνολογίας UPS.
Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών έχει την έννοια Πληροφοριών που λαμβάνετε όταν ενεργείτε ως Πάροχος
Υπηρεσιών.
Πελάτες της UPS των Υπηρεσιών 3PL σημαίνει έναν πελάτη αποστολέα της UPS που λαμβάνει υπηρεσίες
εφοδιαστικής αλυσίδας τρίτων από τον Πελάτη.
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